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wydawany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„DIALOG” w latach 2017- 2019

W numerze:
 planowane wydarzenia
 zrealizowane wydarzenia

w numerze:

Centrum Projektów i Ekspertyz oraz Centrum Przedsiębiorczości
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego mają

Podczas wydarzenia wystąpią znani eksperci:
- dr hab. Marta Postuła

przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na Panel
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
Ul. Szturmowa 1/3 pok. C421
02-678 Warszawa

Ekspercki dotyczący aspektów finansowania działalności

- dr Rafał Cieślik

gospodarczej, zarządzania finansami w przedsiębiorstwach,

- Piotr Karolak

możliwości pozyskiwania środków finansowych na rozwój firmy

- Artur Rymarczyk

oraz zarządzanie finansami w firmie. Wydarzenie jest
Dane kontaktowe
e-mail: centrumwz@uw.edu.pl
www: www.centrum.wz.uw.edu.pl
tel.: (22)55-34-031

skierowane do wszystkich, którzy łączą

swoją przyszłość

z powyższą tematyką oraz chcą założyć własny biznes.
Organizatorem

wydarzenia

jest

Wydział

Zarządzania

Uniwersytetu Warszawskiego, realizujący projekt „Dialog”,
finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego"

Zgłoszenia odbywają się poprzez wysłanie maila na adres:
centrumwz@uw.edu.pl
Liczba miejsc jest ograniczona.

EKSPERCI
dr hab. Marta Postuła

Piotr Karolak

Kierownik Zakładu Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw Wydziału

Doradca Biznesowy – zajmuje się obsługą małych przedsiębiorstw w Santander Bank

Zarządzania UW, prof. w Katedrze Ekonomii, Akademii Leona Koźmińskiego

Polska. Wcześniej zatrudniony w Deutsche Bank Polska oraz Raiffeisen Bank Polska –

w Warszawie w zakresie współpracy projektowej. Zajmowała szereg

również

stanowisk

doświadczeniem w bankowości. Ponadto prowadził

menedżerskich

w

administracji

publicznej:

Kierujący

zajmując

się

obsługą

małych

firm.

Dysponuje

siedmioletnim

firmę świadczącą usługi

Departamentem Rozwoju Kolei w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,

doradcze w zakresie pomocy przy rejestracji i rozpoczynaniu działalności na terenie

Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu Państwa oraz Dyrektor

Polski – dla przedsiębiorców z zagranicy.

Departamentu Reformy Finansów Publicznychw Ministerstwie Finansów.

dr Rafał Cieślik

Artur Rymarczyk

Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Finansów

Wiceprezes Zarządu Ecovis System Rewident Sp. z o. o. Biegły rewident. Absolwent

i Rachunkowości. Działalność dydaktyczno-naukową koncentruje głównie na

Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1993-1994

Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje także

uczestnik międzynarodowego duńskiego programu Management In a Market

z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,

Economy organizowanego przez National Agency of Industry and Trade w Danii.

gdzie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych i MBA.

Przez wiele lat kierował projektami audytowymi w działach audytu w firmach z tzw.

Należy do

wąskiego grona polskich naukowców specjalizujących się w zakresie oceny

Wielkiej

Czwórki.

Pełnił

również

funkcję

Dyrektora

Finansowego

wiarygodności informacji finansowej. Jako jeden z pierwszych wprowadził do

w międzynarodowych spółkach z branży edukacyjnej, transportowej i leasingowej.

polskiej nauki podstawy metodologiczne oceny „jakości zysku” oraz podstawy

W Ecovis System Rewident Sp. z o.o. odpowiada za działy audytu i doradztwa

metodologiczne detekcji manipulacji księgowych. Autor licznych artykułów

gospodarczego. Nadzoruje również weryfikację sprawozdań finansowych według

opublikowanych zarówno w kraju, jak i za granicą oraz współautor czterech

polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości.

monografii: „Finanse firmy, jak zarządzać kapitałem (2012)”, „Finanse
organizacji gospodarczych bez tajemnic (2015)”, „Finanse firmy w decyzjach
menedżerskich

(2016)”

oraz

„Projekty

inwestycyjne,

Planowanie,

Budżetowanie, Ocena efektywności (2016)”.
Swoją działalność dydaktyczno-naukową wzbogaca dużym doświadczeniem
praktycznym zdobytym, jako konsultant w zakresie rachunkowości
międzynarodowej,

controllingu

i

finansów

przedsiębiorstw.

Łącząc

doświadczenie praktyczne i wiedzę merytoryczną prowadzi także działalność
szkoleniową i doradczą, współpracując z międzynarodowymi firmami
audytorskimi oraz szkoleniowymi. Jest autorem wielu opracowań i raportów
doradczych z zakresu wycen przedsiębiorstw, restrukturyzacji, połączeń
przedsiębiorstw oraz projektowania przedsięwzięć rozwojowych. Jest także
autorem ekspertyz z dziedziny finansów i rachunkowości przygotowywanych
dla potrzeb postępowań sądowych.
Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa Wyższej Szkoły
Menedżerskiej w Warszawie oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego
International Journal of Finance, Economics & Trade (IJFET).

Kolejne Panele

Na początku każdego miesiąca
będziemy przesyłać Państwu
nowy numer naszego
EksperckieNewlettera.
oraz konsultacje

indywidualne odbędą się już w maju
Zachęcamy do lektury.

i w czerwcu. Zapraszamy do śledzenia strony
Wydziału Zarządzania UW oraz profilu na
Facebooku
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ZREALIZOWANE WYDARZENIA
Do tej pory Wydział Zarządzania UW w ramach projektu „Dialog”,
finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego"
zrealizował szereg wydarzeń, a mianowicie:
- Panel Ekspercki "Wiedza dla przedsiębiorczości”, który odbył się

W numerze:

26 kwietnia 2018 r. w godz. 12.00 - 14.00, w Auli C Wydziału Zarządzania
UW. Wydarzenie zostało otwarte przez prof. zw. dr hab. Beatę Glinkę
oraz dr Przemysława Dubla, którzy przedstawili założenia projektu oraz
stan prac. W wydarzeniu również wzięli udział Podsekretarz Stanu
w MNiSW, dr hab. Sebastian Skuza, Bartosz Pastuszka, Managing
Partner – CEO React Risk Advisory, Andrzej Berezowski, Dyrektor
operacyjny BACTerm oraz Kamil Dubel, CEO The Masters.

W ramach Projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju przedsiębiorczości

w numerze:

- podniesienie efektywności współpracy nauki z gospodarką”, odbyły się
również konsultacje indywidualne.

Pierwsze konsultacje pt. "Prawne aspekty zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej" odbyły się 23 maja 2018 roku na Wydziale
Zarządzania o godz. 17.00 w Centrum Przedsiębiorczości WZ UW. Spotkanie
poprowadził mgr Mateusz Kabut.
Kolejne konsultacje pt. "Fundusze UE jako zewnętrzne źródło finansowania
działalności gospodarczej" odbyły się 27 listopada 2018 r., przeprowadził
je dr inż. Przemysław Dubel (praktyk i jednocześnie pracownik Wydziału
- Panel Ekspercki "Marketing Internetowy we Własnym Biznesie", który

Zarządzania UW - Dyrektor Centrum Projektów i Ekspertyz WZ UW).

odbył się 5 grudnia 2018 r., o godz. 14.00, w sali B 104, Wydziału

Uczestnicy

Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

zewnętrznego finansowania oraz o pozyskiwaniu środków unijnych.

dowiedzieli

się

o

dostępnych

możliwościach

zdobycia

Podczas wydarzenia wystąpili:
Łukasz Lothammer - Absolwent WZ UW, w tym Global MBA. Konsultant,
szkoleniowiec, ekspert SEM.
Adrian Martinez - CMO oraz współzałożyciel firmy szkoleniowokonsultingowej HR Embassy.
Jacek Wąsowski - Absolwent WZ UW z ośmioletnim doświadczeniem na
rynku reklamy internetowej.

Na początku kwietnia wystartuje portal Unibiz
www.unibiz.wz.uw.edu.pl

dr Monika Skorek - Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego
dr Agnieszka Wilczak - Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego

Dostępne na nim będą interesujące informacje
związane z przedsiębiorczością.

